
JHTT-TUTKINTO 2012 

Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka 

Kysymykset 4-6 

Mikäli olet suorittanut KHT-/HTM- tilintarkastajatutkinnon, sinun ei tarvitse vastata 
kysymykseen 6. 

 

  



Kysymys 4. Kuntarakenteen uudistaminen ja kuntaliitosten hyötyjen ja haittojen 
arviointi 

Aika-arvio 30-40 minuuttia 

Maksimipistemäärä 2 pistettä 

Solkku-Riikki on suomalainen kaupunki, joka on keskellä intensiivistä kuntarakenteen 
kehittämistä. Hallituksen lanseeraama kuntauudistus on ohjannut kaupunkia 
käynnistämään liitoskeskusteluja seudun muiden kuntien kanssa. Itse asiassa jo 
”edellisen” kuntauudistuksen, Paras-hankkeen, aikana seudulla toteutui liitos, jossa 
Solkku ja Riikki yhdistyivät uudeksi 132.000 asukkaan kaupungiksi. 

Nykyinen tilanne on uusi. Paras-hankkeen aikainen kehitys johti seudulla varsin 
yllätykselliseen tilanteeseen, jossa alun perin kuusi liitosneuvotteluissa mukana ollutta 
kuntaa eivät päässeet sopimukseen uuden suurkunnan perustamisesta. Syntyi Solkku-
Riikki ja lukuisia erilaisia sopimusjärjestelyjä, joilla liitoksen ulkopuolelle jääneet 
kunnat lisäsivät keskinäistä yhteistyötään erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen 
alueella. Uusi Solkku-Riikki jäi hankalaan välikäteen, koska muut kunnat eivät 
halunneet ylläpitää yhteistyösuhteitaan siihen. Erään kehyskunnan valtuuston 
puheenjohtajan sanoin: ”meidät kutsuttiin kaupungintalolle kuulemaan, miten meille 
käy uudessa Suur-Solkussa. Rakentavat yhteistyöneuvottelut olivat samalla hetkellä 
passée.” 

Kuntarakenteen kehittämisen lähtökohdat ovat ongelmalliset. Nykyisen 
kuntauudistuksen keskittyminen ainoastaan kuntaliitoksiin on ollut isku vasten kasvoja 
seudun kuntien yhteistyöjärjestelyjen vahvistamiselle, jota osa seudun kunnista teki 
systemaattisesti Paras-hankkeen aikana. Nyt kyseiset hallintohimmelit olisi siis 
purettava. Toisaalta kuntaliitokselle voisi olla joidenkin mielestä uudenlaisia 
edellytyksiä. Seudulle olisi mahdollista luoda 185.000 asukkaan kaupunki, joka olisi 
väestöpohjaltaan suuri, maantieteelliseltä alueeltaan suhteellisen laaja sekä 
henkilöstömäärältään 10.500 henkilön työyhteisö.  

Rakennekeskustelu ei näytä pohjautuvan kovin vakuuttavaan tietoon. Solkku-Riikin 
ympäristössä olevat kehyskunnat perustelevat itsenäistä asemaansa palvelutuotannon 
edullisuudella, ihmisläheisyydellä, joustavuudella ja pienuuden ekonomialla. Solkku-
Riikki korostaa vastaavasti yhdyskuntarakenteen eheyttä, väestön tasapuolista 



sijoittumista, seudun kaikkia kuntia hyödyttävien suurhankkeiden rahoituspohjaa sekä 
alueen elinkeinopoliittista vetovoimaa. Erään rakenneuudistusseminaarin perusteella 
alueellisen päivälehden päätoimittaja kiteytti päätöksenteon asetelman kuvaavasti: 
”Kuntien positiot ovat kiinnitettyjä. Mikään ei liikahda ilman ulkoista pakkoa. Sitä 
emme halua, mutta mitään ei tapahdu ennen sitä”.  

Tarvitaan tietoa ja punnittua analyysia. Tarvitaan sinun panostasi. Toimit 
kuntatalousasiantuntijana norjalais-suomalaisessa Förskott -nimisessä 
asiantuntijapalveluyrityksessä. Yrityksen toiminta-ajatus on osallistua kuntaliitoksiin 
niiden alkuvaiheessa tuottamalla taustatietoa toteutettujen kuntaliitosten 
menestysresepteistä ja pullonkauloista. Erityinen analyysin kohde on suuruuden 
ekonomian hyötyjen ja haittojen analyysi, eli millaisia hyötyjä ja haittoja suuremmista 
kunnista aiheutuu ja miten hyödyt ja haitat näyttäytyvät kuntalaisten suuntaan. Yritys 
on kansainvälisesti tunnettu, ja entistä enemmän hyödynnetty myös suomalaisessa 
ympäristössä. Sinun erikoisalaasi organisaatiossa on kuntaliitosten taloudellisten 
mekanismien ymmärrys. 

Tehtäväsi on kirjoittaa kuntaliitosten hyötyjä ja haittoja koskeva taustaselvitys, jossa sinulle 
annetun toimeksiannon mukaan analysoit seuraavia kysymyksiä: 

- Mistä kuntaliitoksessa on kysymys, kun sitä tarkastellaan taloudellisesta näkökulmasta? 
- Mikä selittää keskuskaupungin ja kehyskuntien erilaisia näkökulmia seudun mahdolliseen 

kuntaliitokseen? 
- Mitä tehokkuusetuja ja –haittoja aiheutuu kuntien koon kasvattamisesta? 
- Miten hyötyjä ja haittoja voidaan arvioida tutkimuksen keinoin? 

Kuvaa tiiviisti keskeiset ajatukset selvityksestäsi. 

 

MALLIVASTAUS. 

Taloudellisesta näkökulmasta kuntaliitos on pyrkimys hyödyntää suuruuden 
ekonomiaa, erilaisia ja eritasoisia mittakaavaetuja kuntien kehittämisessä. 
Taloudellisena ajattelutapana tämä perustuu olettamukseen koon kasvattamisen 
aikaansaamista tehokkuus- ja tuloksellisuushyödyistä.  



Ajattelutapaa on noudatettu viimeaikaisissa suomalaisissa kuntien rakennereformeissa, 
sekä Paras-hankkeessa että nykyisen hallituksen ajankohtaisessa kuntauudistuksessa. 
Kummankin reformin lähtökohdaksi on määritelty huoli kunta- ja julkisten palveluiden 
turvaamisesta pitkällä aikavälillä, ja yhdeksi ratkaisuksi kuntien yhteen liittäminen. 
Keskeinen ero on siinä, että Paras-hankkeessa kuntaliitokset ovat muodostaneet yhden 
vaihtoehtoisen instrumentin, kun taas nykyhallituksen uudistuksen keskiössä on 
kuntien rakenteiden uudistaminen ja kuntien määrän vähentäminen. 

Toisaalta kyse on myös siitä mistä koosta puhutaan. Tässä mielessä voidaan erottaa 
kaksi näkökulmaa. Ensiksi kunta voidaan nähdä palveluja tuottavana organisaationa, 
jonka keskeinen tehtävä on varmistaa kuntalaisille ja kansalaisille keskeiset 
peruspalvelut. Toiseksi kunta on myös paikallisyhteisö, johon kansalaiset, asukkaat, 
yritykset ja toimijat sijoittuvat. Näkökulmat ovat erilaisia suhteessa koon kasvattamisen 
logiikkaan. Jos kunta nähdään palveluorganisaationa, suuruuden ekonomian tuottamat 
hyödyt riippuvat merkittävästi palveluympäristöstä. Joissakin ympäristöissä koon 
kasvattaminen voi tuottaa tehokkuusetuja, kun taas joissakin ympäristöissä jopa koon 
pienentäminen voi parantaa toiminnan tuloksellisuutta. Toisaalta jos kuntaa 
tarkastellaan paikallisyhteisönä, kuntaliitosten taloudellisia hyötyjä tulisi arvioida 
laajemmin. Esimerkiksi Paras-hankkeen puitelaissa on esitetty tavoiteltavan, 
elinvoimaisen kunnan koko: kunnan pitäisi muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta 
toiminnallisesta kokonaisuudesta, jossa asukkaiden, yritysten ja muiden 
organisaatioiden toiminta luontevasti tapahtuu. Tässä viitekehyksessä kuntien koon 
kasvattamisen logiikka pohjautuu maankäytön, asumisen ja liikennepolitiikan 
yhdistämisen hyötyihin samoin kuin esimerkiksi yhteisen elinkeinopolitiikan 
toteuttamiseen. 

Kaikkiaan taloudellisesta näkökulmasta voidaan todeta, että kuntaliitokset eivät 
itsessään aiheuta tehokkuushyötyjä. Ennemminkin ne luovat kehittämisen potentiaalia, 
jonka kuntaliitoksessa mukana olevat kunnat voivat hyödyntää tai olla hyödyntämättä. 

Keskuskaupungilla ja kehyskunnilla on usein erilainen näkökulma liitokseen. 
Kaupunkiseuduilla keskuskaupunki on taloudellisen aktiviteetin moottori ja tuottaa 
myös monia koko kaupunkiseudulle hyödyllisiä, positiivisia ulkoisvaikutuksia, 
aiheuttavia palveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi monet kulttuuripalvelut, kuten teatterit, 
museot jne.. Vastakkainasettelun aiheuttaa usein näiden palvelujen rahoitus. 
Keskuskaupunki rahoittaa palvelut, mutta hyödyt kohdentuvat keskuskaupungin 



lisäksi myös kehyskuntien asukkaille. Toisaalta kaupunkiseudun rakenne voi luoda 
erilaisia osaoptimoinnin malleja, esimerkiksi tonttipolitiikassa ja yritysten sijoittumisen 
edistämisessä.  

Kuntaliitosten hyötyjä ja haittoja on mahdollista tutkia monesta näkökulmasta. 
Esimerkkejä ovat seuraavat: 

- Taloudelliset vaikutukset; vaikutukset sekä kuntaan organisaationa että 
paikallistalouden yhteisönä 

- Vaikutukset johtamisjärjestelmiin ja palvelutuotannon tapoihin erilaisissa 
palvelutuotannon ympäristöissä; esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus- 
ja sivistyspalvelut 

- Vaikutukset lähi- ja paikallisdemokratiaan 
- Vaikutukset palvelujen kysyntään, palvelujen saatavuuteen ja palveluverkkoihin 
- Kielelliset vaikutukset; miten kuntaliitokset vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin 

saada palvelua omalla äidinkielellään 

 

Kysymys 5. Tilintarkastuksen periaatteet ja ulkoistamiseen liittyvä 
kustannuslaskenta 

Aika-arvio 30-40 minuuttia 

Maksimipistemäärä 1,5 pistettä 

a) JHTT-tarkastuksen vaikuttavuus. Tarkastustoiminnalla on monia tavoitteita ja 
tarkoitusperiä. Eräs keskeinen koskee tarkastuksen vaikuttavuutta, kysymystä siitä, 
mihin JHTT-tarkastuksen prosessit vaikuttavat ja mihin niiden tulisi vaikuttaa. Mitä 
julkisen hallinnon toiminnan kannalta merkittävää jäisi puuttumaan, ellei tarkastusta 
olisi tai se ei toimisi tavoitellulla tavalla? 

Miten tätä kysymystä lähestytään tarkastusalan standardeissa? 

Tehtäväsi on vertailla JHTT-tarkastuksen vaikuttavuuden lähestymistapoja seuraavissa 
tarkastusalan standardeissa: 

• ISSAIn standardit 
• Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ohjeistot 



• Valtiontalouden tarkastusviraston hyvän tilintarkastustavan ohjeistot 

MALLIVASTAUS. 

Vaikuttavuus kytkeytyy kysymykseen kahdella tavalla. JHTT-tarkastuksen kohteena voi 
olla vaikuttavuus monessa eri muodossa. Kaikki kysymyksessä mainitut standardit 
sivuavat tätä keskeistä, julkisen hallinnon tuloksellisuuteen liittyvää näkökulmaa. 
JHTT-tarkastuksen eräs tehtävä on tukea julkisen hallinnon vaikuttavuutta. Toinen tapa 
tarkastella vaikuttavuutta on analysoida sitä yhtenä JHTT-tarkastustoiminnan 
onnistuneisuuden kriteerinä. Tässä yhteydessä vaikuttavuus liittyy tarkastuksen yleiseen 
tehtävään yhteiskunnassa, julkisessa hallinnossa ja taloudessa. Tarkastuksella 
tavoitellaan positiivisia vaikutuksia julkisen hallinnon toiminnastaan välittämän 
informaation laadussa, oikeellisuudessa ja riittävyydessä. Standardit korostavat sitä, 
että jo olemassaolollaan tarkastuksen vaikutukset voivat olla merkittäviä. 

Aivan tarkkaan ottaen mikään mainituista tarkastusalan standardeista ei 
systemaattisesti painota tarkastuksen vaikuttavuuden näkökulmaa erityisenä 
käsitteellisenä periaatteena tai näkökulmana. Ne viittaavat vaikuttavuuskäsitteeseen 
useissa kohdin, mutta lähinnä välillisesti yleisen tason periaatteena. Esimerkiksi ISSAI:n 
standardit viittaavat julkisen hallinnon tarkastuksen luonteeseen riittävän ja luotettavan 
informaation varmentamisessa: “Development of adequate information, control, evaluation 
and reporting systems within the government will facilitate the accountability process.” (ISSAI: 
Basic principles in government auditing) 

Toisaalta Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan ”Ylimmän tarkastusviranomaisen 
tehtävänä on pitää yllä ja edistää tilivelvollisuutta julkisella sektorilla” (Valtiontalouden 
tarkastusvirasto 2010, 23), minkä lisäksi …”Tarkastusviraston tilintarkastus edistää 
luottamusta oikeusvaltion ja kansanvallan periaatteiden toteutumiseen valtion taloudenhoidossa 
varmistamalla, että valtiontaloutta hoidetaan lain, valtion talousarvion ja muiden eduskunnan 
päätösten mukaisella tavalla ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti”. (Valtiontalouden 
tarkastusvirasto 2010, 31). Toiminnallaan julkisen talouden valvonnan organisaatio 
pyrkii edistämään julkisen hallinnon läpinäkyvyyttä ja toiminnan legitimiteettiä. 

JHTT-tarkastuksen laaja-alainen ymmärtäminen edellyttää myös toisen lähikäsitteen, 
tarkastuksen laadun, jäsentämistä. Tätä käsitettä standardit tarkastelevat laajasti ja 
monipuolisesti. Esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviraston ohjeissa 



laatukäsitteeseen viitataan laatupolitiikkana, laadun valvontana ja 
laadunvarmistamisena. 

Kysymyksen täydellinen vastaus edellyttää vastaajan kykyä ymmärtää tarkastuksen 
vaikuttavuus- ja laatukäsitteiden suhde. JHTT-tarkastuksen laadunvarmistus on 
lähtökohtaisesti tarkastusprosessien yksityiskohtien standardointia. 
Laadunvarmistamisessa näkökulma on oleellinen, koska tarkastuksen lopputuotoksesta 
(tarkastuskertomuksesta) on vaikea päätellä tehdyn työn laatua. Näin ollen keskeinen 
huomio kiinnittyy tarkastusprosessin yksityiskohtien varmistamiseen, esimerkiksi: 
miten tarkastustoimeksianto on vastaanotettu, miten tarkastusprosessi ja sen työvaiheet 
on dokumentoitu, miten riippumattomuuden arviointi on toteutettu sekä miten 
tarkastusprosessin aikana on hyödynnetty erilaisia aineistoja. 

Vaikkakin JHTT-tarkastuksen laadun määrittäminen ja standardointi sisältää monia 
ongelmia, se on kuitenkin helpompaa kuin vaikuttavuuden ohjaaminen ja arviointi. 
Tässä mielessä voidaan ajatella, että laadunvarmistamisella on konkreettisempi 
merkitys tarkastusprosessien kehittämiselle. Vaikuttavuus kytkeytyy läheisemmin 
tarkastuksen ja valvonnan perustehtäviin yhteiskunnassa ja julkishallinnossa. 

b) Kustannuslaskenta ulkoistamispäätöksissä. JHTT-tilintarkastajan keskeinen tehtävä 
on arvioida tarkastuskohteiden toiminnastaan antaman informaation oikeellisuutta ja 
riittävyyttä. Tilanteissa, joissa tarkastuskohde voidaan selkeästi rajata ja 
informaatiotuotannon sääntely on riittävän hyvällä tasolla, tarkastajan tehtävä on 
yleisellä tasolla suhteellisen selkeä. 

Julkisten palvelujen uudistamiseen omaksutut markkinamuotoiset toimintatavat ja –
mallit ovat muuttaneet tätä asetelmaa. Mallien hyödyntämisen tavoitteena on tehostaa 
julkisten palvelujen toimintaa. Samalla ne luovat uudenlaisen ja varsin monimutkaisen 
taloudellisen informaation tulkintaympäristön, jossa perinteinen entiteettilähtöinen 
tulkintatapa ei enää riitä. Tämän vuoksi JHTT-tarkastajan on kyettävä ymmärtämään 
entistä monipuolisemmin julkisen hallinnon toimijoiden tekemiä ulkoistamispäätöksiä, 
joissa julkisorganisaatioiden tulosyksiköitä tai toimintoja siirretään ulkopuolisten 
palvelutuottajien, esimerkiksi yritysten ja järjestöjen, vastuulle. Se ovatko tällaiset 
päätökset perusteltuja, on merkittävä juridinen, mutta ennen kaikkea myös 
taloudellisten voimavarojen tehokkaaseen käyttöön liittyvä, kysymys. 



Tehtäväsi on jäsentää julkishallinnon ulkoistamispäätöksiin liittyviä kustannuslaskennan ja 
laskentainformaation ongelmia. Painota vastauksessasi seuraavia näkökulmia: 

• Kuvaa mielestäsi viisi tärkeintä kustannuskäsitettä, joita voit hyödyntää julkishallinnon 
toimijoiden tekemien ulkoistamispäätösten analysoinnissa. Nimeä käsite ja perustele, miten 
se auttaa ymmärtämään ulkoistamispäätöksen taloudellisuutta. 

• Sovella käsitteitä luomaasi kuvitteelliseen ulkoistamistapaukseen kunnassa, 
valtionhallinnossa tai muussa julkisen hallinnon organisaatiossa.  

• Miten tarkkoihin kustannuslaskelmiin on mahdollista päästä? Käytä esimerkkejä 
hyödyntämistäsi käsitteistä. 

MALLIVASTAUS. 

Vastauksen lähtökohta liittyy julkisen hallinnon pyrkimykseen uudistaa ja 
monipuolistaa palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tapoja. Näistä eräs keskeisin on 
markkinasuuntautuneiden toimintamallien hyödyntäminen palvelutuotannossa. 
Tällaisista esimerkkejä ovat esimerkiksi tilaaja-tuottajamallit, palvelutuotannon 
ulkoistaminen ja palvelusetelit. Joissakin yhteyksissä nämä instrumentit voivat 
aikaansaada tehokkuusetuja, joissakin tapauksissa ne voivat tuottaa enemmän haittoja 
kuin hyötyjä. Kysymyksessä ollaan kiinnostuneita ulkoistamisen teemasta. 

Keskeinen kysymys on kaiken kaikkiaan se, millaisella informaatiolla kunnat ja muut 
julkishallinnon organisaatiot tekevät ulkoistamista koskevia valintoja. Tähän liittyvät 
kustannuslaskennan informaatio, käsitteet ja informaation rajoitteet. 
Kustannuslaskennan informaatio on monella tavalla puutteellista, kun analysoidaan 
ulkoistamista koskevaa päätöksentekoa. Tämä perustuu siihen, että 
kustannuslaskennan kehittäminen on historiallisesti perustunut tiukkaan 
entiteettilähtöiseen laskenta-ajatteluun. Organisaatioiden rajat ovat selkeät. Menot, 
tulot, kustannukset ja hyödyt kyetään olettamuksen mukaisesti kohdistamaan rajatuille 
yksiköille. Ulkoistamisen kannalta tämä näkökulma on hyvin rajallinen, koska 
ulkoistamisen päätöksenteon kannalta kaikki relevantit kustannukset eivät näy 
yksittäisten organisaatioiden talousraportoinnissa.  

UIkoistamiseen liittyviä kustannuskäsitteitä on mahdollista jäsentää esimerkiksi 
kuntien viitekehyksessä seuraavalla tavalla. Esille nousevat kustannuskäsitteet on 
merkitty lihavoituina. 



- Kenelle ulkoistamisen kustannukset kohdentuvat? Kustannukset kunnalle, 
kuntakonsernille ja kuntalaiselle. Tämä jaottelu on relevantti, koska se nostaa esille 
ulkoistamisen välineellisen merkityksen. Toisin sanoen kustannuslaskennan tulisi 
kyetä osoittamaan ulkoistamisjärjestelyn kustannukset koko kuntakonsernille ja 
kuntalaiselle. Esimerkiksi kuntalaiselle koituvat kustannukset voivat olla suuret, 
vaikka kunnan tai ulkoistamista toteuttavan palvelutuotantoyksikön kannalta 
kustannuksia voidaan vähentää.  

- Toimintatavasta riippumattomat kustannukset, toimintavasta riippuvat 
kustannukset. Tämä jaottelu liittyy ulkoistamisprosessin dynamiikkaan; täytyisi 
pystyä tarkastelemaan toimintatavan muutoksen kustannuksia. Kustannukset eivät 
muut keskimääräisperiaatteella (vrt. yksikkökustannukset), vaan 
rajakustannusperiaatteella. Oleellista on tunnistaa muutoksen marginaalinen 
vaikutus kustannuksiin. Tässä sudenkuoppana voi olla se että kustannukset 
näyttävät muuttuvan palvelutuotantoyksiköissä, mutta eivät muutu 
kuntakonsernissa. Voidaan puhua esimerkiksi poistuvista ja lisääntyvistä 
kustannuksista. 

- Tuotteen valmistuskustannukset vs. transaktiokustannukset. Ulkoistamisen 
analyysissa on kyettävä erottamaan tuotteen valmistamisen kustannukset koko 
järjestelmän ylläpitämiseen liittyvistä kustannuksista. Esimerkiksi ulkoistamiseen 
liittyvässä edullisuusvertailutilanteessa tämä näyttäytyy siten että palvelutuotannon 
välittömät kustannukset on suhteellisen helposti määriteltävissä. Vastaavasti 
kysymys siitä, millaisella ohjausjärjestelmällä ulkoistettua palvelutuotantoa ohjataan 
(erityisesti ns. välilliset kustannukset), jää usein pimentoon. Kuntalaisen kannalta 
myös nämä kustannukset olisi tehtävä läpinäkyviksi. Riskinä on nimittäin se, että 
tehdään näennäiseksakteja laskelmia ”oman tuotannon” ja ”ulkoistetun tuotannon” 
välillä huomioimatta ulkoistamisjärjestelystä kokonaisuudessaan koituvia 
kustannuksia. 

- Politiikka- ja demokratiakustannukset voidaan ymmärtää kustannuksina, jotka 
ovat olemassa riippumatta siitä millaisella toimintatavalla palveluja tuotetaan. 
Nämä ovat perinteisessä merkityksessä kiinteitä kustannuksia, joiden määrä ei 
systemaattisesti riipu siitä, missä laajuudessa palvelutuotantoa ulkoistetaan. 
Oleellista on että myös nämä kustannukset täytyy kattaa jollain tavalla. 

Leimallista edellä kuvatuille kustannuskäsitteille on se, että niiden eksakti 
määrittäminen ei ole helppoa. Tämä johtuu siitä, että nykymuotoiset entiteettilähtöiset 



(vrt. aiemmin) kustannuslaskennan järjestelmät eivät kovin hyvin kykene tavoittamaan 
kyseisenkaltaisia kustannuksia. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kustannukset olisi 
olemassa. Laskennan järjestelmät ovat lähinnä puutteelliset.  

 

6. Tietojärjestelmien käytön ja tuottavuuden suhde yrityksissä ja julkishallinnossa 

Aika-arvio 30-40 minuuttia 

Maksimipistemäärä 1,5 pistettä 

Tietojärjestelmien käyttöönotto parantaa julkisen hallinnon tuottavuutta. 
Menestyvimmät yritykset ovat ymmärtäneet, miten hyödyntää uutta teknologiaa 
palvelujen kehittämisessä ja palvelumuotoilussa. Tietotalouden lupaukset voidaan vielä 
lunastaa. Nämä lausumat toistuvat mielestäsi miltei kaikissa esitelmissä ”Uljaat 
tietojärjestelmät – uljaat organisaatiot” -seminaarissa, jonka ensimmäisen päivän 
ohjelmaan olet osallistumassa.  

Toimit yritysanalyytikkona Tosion -nimisessä informaatiopalveluyrityksessä, joka 
tuottaa yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille toimintastrategioiden ja 
konsernihallinnan uudelleen organisoinnin sekä tietojärjestelmien hankinnan ja 
kehittämisen asiantuntijapalveluja. Sinua on pyydetty puhumaan samaiseen 
seminaariin otsikolla ”tietojärjestelmät uusiksi – julkisen hallinnon tuottavuus 
paremmaksi”.  

Esityksesi on onneksi vasta huomenna, koska olet päätynyt jäsentämään kysymystä 
uudella tavalla. Ennen seminaaria olit valmistautunut esittelemään Tosionin tuotteita ja 
julkishallinnon toimijoiden ja organisaatioiden ajattomia ja ajankohtaisia ongelmia. 
Päivän esitykset ovat saaneet sinut kuitenkin miettimään seuraavia kysymyksiä: 

• Parantaako tietojärjestelmien käyttöönotto itsessään organisaatioiden tuottavuutta? 
• Miksei julkisen hallinnon tietojärjestelmien käyttöönotto ole tähän mennessä 

parantanut tuottavuutta? Tähän liittyvä historia on kuitenkin jo jonkinlainen. 
• Vai onko julkishallinnon tuottavuus parantunut tietojärjestelmillä? Sinulla ei ole 

ainakaan tarkkaa evidenssiä tästä, etkä tiedä onko tähän liittyen olemassa 
minkäänlaisia konkreettisia laskelmia. 



• Miten tietojärjestelmien ja tuottavuuden väliseen yhteyteen vaikuttaa se, mitä 
julkisen hallinnon toimijat tekevät? Tässäkin seminaarissa vertailukohteina ovat 
lähes aina liikeyritykset, erityisesti palveluyritykset.  

Päätät pistää esitelmäsi täysin uuteen uskoon. Sen uutena painotuksena ovat seuraavat 
kysymykset: 

• Miten tietojärjestelmien käyttöönotto voi parantaa julkishallinnon tuottavuutta? Miten 
samanlaista tai erilaista tämä on julkisen hallinnon erilaisissa toimintapolitiikoissa? Käytä 
esimerkkejä. 

• Onko tietojärjestelmien ja tuottavuuden parantamisen välinen yhteys samanlainen 
yrityksissä ja julkishallinnossa? Jos on, miksi? Jos ei, miksi ei? 

• Millaisia riskejä huonosti toimivat tietojärjestelmät voivat aiheuttaa organisaatioiden 
tuottavuudelle? Miten kysymystä voidaan lähestyä tarkastustyössä? 

Luonnostele edellä mainittujen kysymysten pohjalta esityksesi temaattinen pohja. Haluat pitää 
esitelmäsi tietoisesti yleisluonteisena.  

MALLIVASTAUS. 

Tietojärjestelmien käyttöön kohdistetaan merkittäviä odotuksia julkishallinnon 
tuottavuuden parantamisessa. Tietojärjestelmien käyttö ei kuitenkaan itsessään aiheuta 
tuottavuuden parantumista. Kyse on ennemminkin siitä, millaisiin käyttötarkoituksiin 
tietojärjestelmiä käytetään sekä millaisesta julkisen palvelutuotannon tai julkisen 
toimintapolitiikan ympäristöstä on kysymys. Tässä mielessä tietojärjestelmillä ja 
tietojärjestelmien käytöllä on välineellinen, instrumentaalinen merkitys.  

Monien julkisorganisaatioiden toiminta perustuu tiedon tuottamiseen, kokoamiseen ja 
analysointiin. Tietojärjestelmien käytön keskeinen tuottavuutta parantava potentiaali 
liittyy näin ollen siihen, miten käytöllä kyetään tehostamaan kansalaisia ja kuntalaisia 
koskevaa tiedon käsittelyä. Tietojärjestelmien tehokas käyttö voi rationalisoida tiedon 
tuotannon prosesseja, poistaa turhia työvaiheita, tai esimerkiksi edistää tiedon 
varastointia ja siirtoa. Esimerkkinä tästä toimii vaikkapa suomalaisen verohallinnon 
palvelujen kehittäminen ja kehittyminen. 

Samalla ongelma on myös se, miten ja missä laajuudessa julkinen hallinto voi koota 
kansalaisia koskevaa tietoa kokonaisvaltaisiin isoihin tietojärjestelmiin. Vaikka tämä 
voisi olla perusteltua asiakaslähtöisten julkispalvelujen järjestämisen ja tuottamisen 



kannalta, tietosuojakysymykset voivat aiheuttaa merkittäviä esteitä. Esimerkiksi 
terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisessä on tähän liittyviä ajankohtaisia 
ongelmia. Toisaalta tietojärjestelmien käyttö on yleensä osa organisaation tukipalveluja. 
Tällöin voidaan puhua esimerkiksi tietohallinnosta, jonka eräs keskeinen tehtävä on 
tuottaa tiedon hallinnan tukipalveluja organisaation muille toiminnan alueille. Monissa 
organisaatioissa on asiaan erikoistuneita tietohallintoammattilaisia ja 
tietohallintopäällikköjä. Tällöin tietojärjestelmien käytön näkökulmana on 
organisaation tukipalvelujen tehostaminen ja edelleen koko organisaation tai toimialan 
kustannustehokkuuden parantaminen.  

Tietojärjestelmien ja tuottavuuden suhde tuottavuuden parantamiseen on sekä 
samanlainen että erilainen liikeyrityksissä ja julkishallinnossa. Samanlainen sikäli että 
monien organisaatioiden, niin julkishallinnossa kuin liikeyritystoimialoilla, toiminta 
perustuu tiedon käsittelyyn ja jalostamiseen. Tässä mielessä tietojärjestelmien 
kehittämisessä toimivat tietyt samanlaiset perusmekanismit. Toisaalta voidaan ajatella 
että tukipalvelujen tehostamisessa näkökulma on myös hyvin samanlainen. 
Palkkahallinnon, tietorekistereiden ja tietokantojen jne. uudelleen organisointi voi 
hyvin toteutettuna tehostaa organisaation toimintaa ja vähentää tukipalveluihin 
tarvittavia taloudellisia resursseja.  

Liikeyrityksissä tietojärjestelmien kehittäminen perustuu suurelta osin yrityksen 
liiketoimintastrategian uudistamiseen ja ylläpitämiseen. Tietojärjestelmien kehittämistä 
ja tietohallintostrategiaa ohjaa yrityksissä ensisijaisesti liiketoimintastrategia. Tässä 
merkityksessä tietojärjestelmien käytön mekanismit ovat varsin erilaisia. Vaikkakin 
julkisorganisaatiot luovat ja kehittävät toimintaansa varten strategioita, näitä ei tehdä 
perinteisessä liiketoimintastrategian mielessä. Yrityksissä tietojärjestelmien käytön 
kehittämisellä pyritään edesauttamaan yrityksen tulonmuodostusta, liiketoiminnan 
kannattavuutta ja esimerkiksi markkinaosuuden vahvistamista toimialalla. 

Tietojärjestelmien tarkastusta ohjaa merkittävästi näkemys riskeistä ja niiden tietoisista 
havainnoinnin ja ennakoinnin keinoista. Riskit voivat kohdistua niin laitteisiin ja 
käyttöympäristöihin kuin esimerkiksi tietokantoihin, tietohallinnon toimivuuteen ja 
henkilöstön osaamiseen. Tuottavuuden kannalta riskeillä on jossain määrin erilainen 
merkitys liikeyrityksissä ja julkishallinnon toiminnassa. Liikeriskillä viitataan yleensä 
ilmiöön, jonka esiintyminen vaikuttaa koko yrityksen liiketoimintaan ja olemassaoloon. 
Vastaavasti julkisorganisaatiossa liikeriski, ymmärrettynä koko toimintaa 



läpivalaisevana toimintamallina, viittaa merkittävään vahinkoon organisaation 
toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Se ei kuitenkaan 
välttämättä vaaranna organisaation taloudellisen toiminnan olemassaoloa kuten 
liikeyritysympäristössä. 

Pitkällä aikavälillä keskiössä ovat toiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit, jotka ovat 
samalla tietysti merkittävä uhka myös toiminnan tuottavuudelle. Tätä koskeva 
tarkastustehtävä pyrkii varmistamaan toiminnan jatkuvuuden tietojärjestelmiin 
liittyvien häiriöiden, keskeytysten yms. aikana ja jälkeen. Jatkuvuussuunnitelman 
tarkastuksessa tietojärjestelmätarkastajan tehtävänä on  

• Arvioida jatkuvuussuunnittelun riittävyys ja ylläpidon taso. Tarkastuksessa 
käydään läpi organisaation suunnitelmat sekä verrataan näitä organisaation 
tavoitteenasettelulle asetettuihin vaatimuksiin, riskianalyyseihin ja olemassa oleviin 
standardeihin. 

• Varmistaa jatkuvuussuunnittelun toimivuus sekä tarvittavien kuvausten riittävyys, 
jotta organisaatio pystyy jatkamaan tavoitteidensa mukaista toimintaa mahdollisista 
tietojärjestelmien häiriöistä huolimatta.  

• Arvioida erilaisten varajärjestelyjen riittävyys, laatu ja toimintavarmuus. 
• Arvioida henkilöstön kyky toimia tehokkaasti häiriötilanteissa sekä mahdollistaa 

organisaation toiminnan jatkuvuus tietojärjestelmien ongelmista huolimatta. 

 

 


